
',-,·...... · .... ' . ... "•.,::·'": .. :-ıı..···~:~ .. , .. ~' f'.~ • • • ~ • ·-; KURUi 

CUNUN EN GEÇi 
SAATiNDE EN 
SON HAVADiS· 
LERILE ÇIKAR 
liALKGAZETESt 

Sıhıbı •• llıııum lloe~rı)a.1 
MüıhlıO : 

HASAN RASiM US 
Hı~ıldıAı y~r · 

'VAK 1 T MATBAASI 
l'ıırtltı 

2 
MAYIS 1940 

PERSEMBE 
Nurnıua : 239 Sene: ı 

l'cı. 23872 • Posta kutusu 214 

Bir ingiliz Dan· 
botu batırıldı 

( ~.ondra, 2 ( A.A.) - Amirallik 
1~csi, 1190 ton hacmindeki bit.. 
h ı..... İngiliz gambotunun zıyamı 
lea':"-T vermektedir. Bu ganbot. iç· 
\' rıncıen bir tanesi alevler içinde 
ta_~e düşmüş Alman bombardıman 
hi?'are!erinin atmış oldukları bom 
g a:ın te.lirilc içinde çıkan yan· 
hın Uzerine mürctte!)atı tarafından 
~ı!\tır. 1 

OIOfOJO~IO 

' 'b,' 1 , 

r • MOTTErt1{J.l"c 

Bu harita; Alman orduıtunun, mütt<'fiklcrln ,.e Non·eç 1m,,·etlcrinln 
elinde bulunan mmtakalan. llP-rlcyi' istikametlerini \"O 

nrılan noktaları gü5t.ermektedir-

- ... 

Bulgaristan harp 
etmek istemiyor ~ 

'S:ungar me.busan meclls relsD, ISulga-
ırls'tanın, hlçbar tarafın 

nü1f .uızu altında oumadı~ını s~yladl 

~iliz elçisi llugessen 

Düello! 
Nlac~r Nazi Şefi, il 

Dahıliye Nazırını 
düelloya davet etti 
d!!u:a~sf.f., 2 (A·A·) - ôğrenil
l~tin· göre, bu sabah Macar nazL 
Jil'~ Şefi Hubay, dııhiliye nazın 
llılııt· tes Fişeri düelloya davet eL 

"ır. 

ıt!11 düellonun sebebi, Macar par
t•Jı:.~nt<>sunda bu iki zat arasında 
dır 1§ olan şiddetli bir milnakaşa· 
"---._ -----------------

Bir ·Belçika 
tayyaresi yandı 

''~r'*•el, 2 (A.A.) - Bu sabah 
ti ~· Yakınında bir Belçika askc· 
•tc ayyarcsi düşmüş ve derhal 
oı.-' almıştır. f!:i kişiden ibaret 
t.,~- ınürettcbatı, kömür haline 
~•k ölmillltrdir. 

lngiiterenin Anka
ra ·elçisi bu ak§am 

Sofqaqa gidiyor 
lngiltere~in Ankara büyük elçisi Hugessen, 

bu sabah Ankaradan tehrimize gelmiştir. Bu ak
§amki ekspresle Sofyaya müteveccihen hareket 
edecektir. Öğrenildiğine göre Hugessen, lngilte
renin Sofya elçisile, siyasi hadiselerin son inkişa
fı karşısında Bulgaristanın vaziyeti etrafında 
müdavelei efKarda bulunacaktır. 

Sotya, 2 - (llmıusi) - Mebu.san Meclisi Reisi Gospodin Logofe. 
tov paskalya mUnascbetile bazı Bulgar köylerini ziyaret etmij ve ora· 
daki halka hitabede bulunarak demi§ tir ki: 

"- Size paskalya hediyem olarak şu sözleri söylemek isterim: 
Dahili vaziyet.imiz tam bir sUkftnet ve emniyet ic;indecfü. Bulgaristanm 
harici vaziyeti de iyidir ve siyaseti herkes tarafından takdir olunmak_ 
tadır. Milletin arzusu mucibince, Bulgar hükftmeti katt bir h!taraflık 
siya.seti takip etmektedir. Biz harbet.ınek istemiyoruz. zira hepiniz bL 
Iiyorsunuz ki, geçen harp b:ze çok acı yaralar açmıştır. 

BUyilk devletler bugUn dövüşüyorlar ve tamamiYetlerini ve men· 
faatlerinl müdafaa için harbediyorlar. Biz hiçbir tarfın nüfuzu altma 
alınmış değiliz. Biz şunun veya bunun taraftan da değiliz, sadece Bul
ganz! Fakat mukadderatnnızda harp yazılı ise, Pm'n olabilinıiniz ki, 
h'rhangl bir taarrw: karşısında. Bulgar milleti kendisine yakışr- ı-: .. 
şekilde dövüşecek ve ya.bancmm, topraklarımıza ayak basmasına r.tl!ı 
mü,aade etmiyecektir.'' 

ROMEl\'LER BUl.G.ıH~ HARiCİYE NAZJlUNIN BEYAN.ATTh, 
.tYt KARŞILADil,,AR 

Cllkrctı, 2 (A·A·) - BUtUn matbuat Bulgar hariciye nazın Popo· 
fun beyana ını tebarUz ettirmektedir. 

. Timpul gazetesi, Bulgaristantn komşularile olan mUnasehatmd:ı 
tak•p etmek lııtediği hattı hareketi gösteren hariciye nazırının sözlen. 
rı,, ı:omcrı t!rkln umumiyestn,n memnuniyetle kaydettiğini söylilyor 
ve dıyor ki: "Ellasen bu hattı harPket. Romnnyanm. Balkan si ·asetin_ 
de daJma takin ettiği yoldur VA hedefi, Balkan devletlerinin müşterek 
m-.nI .. ::t!crc hürmet esası dahilinde yaJmıl~malıın \'O anlqmalandır.'' 

(Dev ... 2 İMİ •Jfada) 

· ı ı. 
Çemberlayn, bu gün 

Norveç harbi 
etrafında izahat verdi 

Paris, 2 (A.A.) - Fransız as
keri mahafilinden bildirildiğine 
göre dün Dombaasda şiddetli bir 
muharebe olmuştur. 
Diğer taraftan Finlandiyadan 

gelmiş olan gönüllüler tarafından 
takviye edilmiş olan Norveç müf
rezelerinin göstermiş oldukları a .. 
nudane mukavemet dolayısile Al
manların Stoeren mıntakasında 
Pörosdan daha ileri gidememişler· 
dir. 

Aynı mahafil, Röros ve Tynset' 
nin Norveç kuvvetleri tarafından 
istirdat edilmiş olduğu haberini 
resmen teyit etmemekte İse de bu 
hadiseye muhtemel nazarile bakıl
maktadır. 

% 

Binnetice Almanların Oslo ile 
T rondhaym arasında malik olduk· 
ları tahmin edilen irtibat, büyük 
müşkülat bahasına ve muvakkat 
bir şekilde temin edilmiş demektir. 

Dombaasdaki muharebe, son 
derece şiddetlenmiş olup hala de
vam etmektedir. Bu muharebenin 
neticesi hakkında itimada §ayan 
haberler alınamamıştır. 

Bundan başka Stokholm radyo
su, müttefiklerle Norveçlilerin Ber
gen mıntakasında mevzilerini tah
kim etmit olduklannı bildirmekte
dir. Almanlar, Eidsfuerden'den 
çekilmeğe mecbur olmuşlardır. 

(Dlfer ~lgranar ve ÇeDJberlaJ'Dlll bc)"&D&h 
2 inci sayfamndadı:r·) 

Karol hattının ikinci kısmını teşkil eden beton bloklar 

KAROL 
: ".;. . 

4.;.. ... ·, 
~ . . ... .... '• 

HATTI 
Römanyanın 

Karni hattında, 
aşılması güç 

petrol hendek
leri de vardır 

Bu dikkate değer . 
yazıyı 2 nci sayfa
mızda bulacaksınız 

(l' azısı 2 inci say/ ada) 

Karol ltattında, petrolta doldu
rnlmu.ş t'e ateş ı·erildiği zaman 
alevden bir sed halini alacak 
beton hendekler de ı•ardır. Bfl 
resimde, hendeklerin lıazırlanı· 
şını göriiyomz. 
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Romanyamn Macaristan, Rusya ve ve Bulgaristan lııtd!ltları boyunca 
~zanan 2388 kilometrelik Karol hattını gösterir harita. 

Romanyanın "Karol Haltı, ; 
Yaz an: Gu.stavo Karelli 

Bu son harpte bir çok dev-, ederek i~lerc nezaret ettiler. 
letlerin erkanı harbiyeleri, Romen müdafaa hattı üçüzlü 

memleket müstahkem mevkilerinin bir müstahkem hat silsilesi man-
gazeteciler tarafından görülüp ba
zı hususiyetlerinin ifşasına müsa
ade etmektedirler. Majino, Zigf rid 
ve Mannerhaym hatlarından son
ra şimdi de "Karo!,, hattından 
bahsedilmeğe başlanmıştır. 

Karol hattı. Romanyarun §İmal, 
cenup ve garp hudutlarında 2388 
kilometrelik müstahkem bir hat 
olup, bugünlerde tamamlanmıs ol· 
ması kuvvetle muhtemeldir. 

Harbi umu.miden sonra Roman
ya Macarlara karşı Transilvanya
yr, Bulgarlara karşı Dobrucayı ve 

. Ruslara karsı da Besarabyayı mü-
dafaa edebilmek için oraları az 
9)k tahkim etmiş bulunuyordu. 
llarptan rıonra A' rupa devletleri· 
nin takip edilen statükonun muha
fazası siyaseti sayesinde bugüne 
kadar Romanya bu cenahlardan 
fazla bir tehdide maruz bulurunı
yordu. Bu yilJıden düne kadar Kü
çük Antant bağlarile kendisini 
Macarlara kar§! korumuş olduğu 
gibi, Balkan antantile Bulgarlara 
ve Leh · Romen pak.tile H.uslara 
karşı. korumuş oluyordu. 

Fakat bugün ıiyasi bağların 
gev&enll~ oldu~ bu cıe-..;rde daha 
müspet .Oir cephe tesisi icap ettiği 
kanaatine varılarak ''Karol hat· 
tmı,, tesis ve ikmale büyük gayret 
:!arfedilmi~tir. 

Bu m üdafaa hattırun (ki ancak 
son zamanlarda Karol hattı adını 
alnuştJr.) ln~na 1937 senesinde 
Macar luıdudunda başlanmı§tı. O 
devirde bir taraftan Almanyanm 
rnerlcezt Avrupadaki nasyonal 1'05" 
yalizm hareketinin inki53fı diğer 
taraftan gittikçe kuvvetlenen Ma· 
car - İtalyan yakınlığı, Romanya· 
vı müdafaa tedbirlerini takviyeye 
Sevketmişti. 

Avrupa hA<fuıelerinin leli cere 
yam, Macaristanın büyümesi ve 
nihayet Rusyanm Galiçyaya inme
si Romanyayı ilk · yaptığı 420 ki· 
lometrelik hattı (bundan birkaç 
3y evvel) daha fazla uzatmağa 
!evk ve icbar etti. Ve bu suretle ilk 
olarak müstahkem hat §imali prkt 
hududu boyunca uzatilarak BeS<r 
rabyanın müdafaası takviye edil
di. Bu suretle bu yeni hat yalnız 
Romanyayı değil bütün merkezi 
Avrupayı, Akdenizi ve nihayet 
garp medeniyetini bol~vik akını
na ka111 koruyan bir scd halini al· 
dı. 

• Dniester hattı bugün Avrupayı 
Asyadan ayıran bir hat ol!ll~tur. 
Bundan maada çoğraf ya, iklı.m -..·e 
:nihayet insan unsurları da bu mm
takayı tipik bir hudut mıntaka~ 
lıaline getirmiı; bulunuyorlar. Bır 
ıtaraftan Karpatlar silsilesi ve Dni-

..,. t'ster coğrafi hududu çizmektedir. 
Diğer taraftan Baltık denizi iklimi 
~le Karadeniz iklimini biribirinde..-ı 
ayıran iklim mıntakası ikinci bir 
hudut vaıifesi gönnektedir. ~ylc 
ki: Merkezi Avrupanm Tuna bo
yu iklimi, sıcak yazl~rı. v~ k~s.: sü
ren kı<1lan ile Akdcnız ık1ımım an
<lmr. • 

• Ukrayna havalisi i c kuralclığı, 
4' soğuklannın şiddeti ve yeknasakh
ğr ile lbütün cenubt Ru ya ~bi As
ya çölleri iklimindedir. Nıhayet 
r~ ~ğrafya kmm. ~çün~ ~ir 
hudut mmtakası \'azıfesı gorur. 
Dniesterin §arlunda Asya \'e Bol
§evik dUnyası. garbmda ise Avru
panın lfttin ırkı~a. me~~_up \'~ Ak
deıili; medeniyetının tıpık mumes
~m bulurunaktadır. 

Mevsuk yerlerden alman malu
mata göre Karol hattının in~sı ni 
~ ortalarında bitmi~ bulunuyor. 
Tam be§ aydanbe..; bizzat kral Ka
ro! jlc veliaht pren5 Mi~el in~ntm 
i1erl~~ini garct rakından takıp 

zarım arzctmektedir. 
Birinci hat icabında kuvvetli 

elektrik cereyanına tabi tutularak 
insanlar için a~ılmaz bir hal ala
bilecek olan sık ve birkaç malı 
dikenli tel örgüden mürekkeptir. 

!kinci hat, iki metre yüksekliğin 
de ve 3 metre kalınlı~ında beton 
bloklardan ve ara Slra derin hen
deklerle inkıtaa uğrıyan tank mü
dafaa hattını t~kil etmektedir. Bu 
hat avrıca \'enidcn elektrik cere,·a
nına ·marui bırakılabilecek, çeİik 
ağ tesisatile de takviye edilmiş bu
lunmaktadır. 

Üçüncü hat ise petrol ile dolu 
bu1u,.uurulacak olan geniş ve de
rin beton çukurlardan iıbaretlir. 
!Ik tehlike i~areti üzerine ve bir 
tek kı\'ılcmı ateşile bu petrol ku
yuları, Homanya toprakları etra
fında aşılması imkansız a!evden 
bir hail haline inkılnp edecektir. 

Karol hattının inşasile Bükreı> 
hükfuneti dost olduğu Yugoslav· 
ya hududu müstesna olmak üzere. 
bütün memleket hudutlarını koru
mak i.mkfmmı temin etmis bulun
maktadır. 

Bu müstahkem hatlar takriben 
Macaristan, Romanya ve Yugos
lavya hudutlarının birleştiği yer
den ba~ıyarak kısa bir müddet 
Mures nehrini takip ettikten son
ra bütün Macar hududu boyunca 
şimali şarkt istikametinde uzan
maktadır. Son aylardaki hümmah 
faaliyetler sayesinde bu hat Buko
viva ve Besarab)'a hudutları bo
y.unca Karadenize kadar uzatıl· 
rnış bulunmaktadır. Aym §Ckilde 
diğer bir hat da Bulgar hududu 
boyunca uzanmaktadır. 

Bu müstahkem hatların teisisin 
den sonra Romanya beynelmilel 
vaziyetin inkişafını daha büyük 
bir sükOnet ve emniyet içinde ta· 
kip edebilmektedir. 

Siyast bakımdan, devlet hudut· 
lannda böyle uzun müstahkem hat 
tann inşası, Romanyanın haliha4 

zır hudutlarını kati olarak tclfıkki 
ettilini ve bu hususta hiç bir mü
nakaşaya yanaşmıyacağını anlat
mağa kft.fidir. 

Çeviren: Mtcdi Enön 

Kanada Başvekili 
Amerika seyaha tinden 

döndü; beyanat 
vermiyor! 

Londra, 2 (A.A.) - Röyter a· 
jansınm verdiği bir habere göre, 
Kanada başvekili Mackenzie bu
gün Amerika seyahatinden dön
müştür. Başvekil Ruzvelt \'e Cor
del Hul ile yaptığı rnülftkatlar hak 
kında beyanatta bulunmaktan im
tina etmiştir. 

r 

HitlBrin oda 
hizmetçi 

kadını idim 
Cumartesi günü 

"HABER,,de başlıyor 

e 
garistan harp 
-ek istenı iyor ! 

(Baıtarafı 1 inci aayfada) · 
Romruıya gazetesi de, bn§ makalesinde, Popofun beyanatının ha

kikate olna uygunluğunu tcbarUz ettirerek diyor ki: 
"Rohıanyada çok samimi \'C dostça. bir memnuniyet uyandırmış 

olan bu beyanat, menfaatleri müşterek olan iki komşu devlet arasm
dııki mütekabil itimat havasını kuvvctıendirmeğe hizmet edecektir. 

Üniversuı gazetesi, Balkan devletleıi arasında yakınlık tes.iııi lü
zumunun, Balkan devlet adanılan tarafından birçok defa tekrar ediL 
diğini söylüyor. Bu gazete, Balkan Antantı daimi konseyinin sou Belg. 
rad toplantısını mUtcakip neşredilen tebliğini hatırlattıktan sonra, Po
pofun sözlerinin, inkfı.r kabul etmez bir siyatti ehemmiyet tqrdığınr, 
mütekabil itimadı takviye ettiğini. gerek Bulgaristanm, gerek Balkan 
Antantı devletlerinin, müşterek menfaat bakımından olduğu kadar, 
Avrupa bakımından do. takip etmek kararında oldukları sulh siyaseti
ni kolayıo.,tırdığmı kaydetmektedir. 

müsellab bi.rtalrun Alman karakol gemileri, aşağı Tunaya gelmiştir· 
Bunlardan bazıları Bulgnristnnda killiı Rusçuk önünde demirlemişler· 
dlr· Bu da gösteriyor ki, Almanya kendi karasuları ilerisinde de 'l'un:'l 
nehrinin inzibatı vazif~lni Uzerine almı§hr· Bu ise mezkür nehir in· 
zibatının ancak nehrin sahillerinde bulunan memleketler tar:ıfmdnn 
ve k:cnclJ sahilleri boyunda tcmJn edilmesini n!ıtrk olan Belgrad ko:Uc.. 
ransı kararma mugayirdir. 

1.~~'l\j BAŞVEKtr.L.~tx İŞÇİLERE nlTAP EDEN ~"UTI\U 

Atfna., ı (A·A·) - Bir mayuı günü bütün Yun:uıistanda. bUtiin 
halkın geniş m.lkyasta iştirnkile kutlanmıştır. 

TezahUratçılar, her tarafta krıı.la ve milli hükümete bıığlılıklnrını 
tcyid etmişlerdir· 

BUJ.GARİSTA..1\!DA Rl'S~:Uc.l.\ RJLA.ITLI AL!\IAN GE~İLERI GELDt 
Londm, 2 (A·A·) - Hıı.vns ajnnsmda.n: 
hi bir mcnbadan öğrenildiğine göre. mavna oeklinc konulmuş olan 

Bııı;vekiJ Metaksas, Pirede ı M 000 işC'iyo hitaben söylediği nw 
tukta, hUkümetln işçiler için sarfettiği mesaiyi tebarüz ettlrmi; ve dl'.'
miştir ki: ''Yunanistan sulh istiyor ve ancak tamamiyetin! mtidafna i
çin harbe girebilir·" 

Çemberlaynin bugünki izahatı 
Harp vaziyeti 

.\mslerd:u.ı, ~ (A·A.) - Trom. 
soe radyosu, müttefik kuvvetleri 
ile Norveç kuvvetlerinin Alman 
Jcrtalannn. ;,iddotli bir mukavemet 
gösterdiklerini bildiriyor. Diğer ta 
raftan Fransız, İngiliz ve Norveç 
kıtaatı Narvikc yaklaşmaktadır _ 
lar. Tromsoc radyosu bütün böl -
gelerdc büyilk bir tayyare faaliye
ti mevcut olduğunu da nyncn bil
dirmektedir· 

STA\'AXGER Yİl\"E 
IlO)fBALA:\'DI 

L<>ndra, 2 (A·A·) - Havns a _ 
jansı bildiriyor: 

İngiliz hava ordusu tayyareleri 
bu sabah esasen hnsanı uğTamış 
bulunan- Stavang.'r tayyare karar_ 
gfilıma taarruz etmişler ve karar • 
gi.hı bombaJrunı§lardır. Harekata 
i-'jtirak eden lngiliz tayyarelerinin 
hepsi üslerine avdet etmi§lerdir. 

NORVEÇ KUVVELERlLE 
AL~1ANLAR ARASINDA 

MÜSADEMELER 
Stokholm, 2 ( A.A.) - Haber 

\"erildiğine göre, Dombaas - Stoe
ren demiryotu üzerinde Oester va
disinden Hjcrkine giden dağ yolun 
daki Foldad bölge inde. NoıTeç 
kuvvetlerile Almanlar arasında ye
ni müsademeler olmaktadır. Bu 
yol boyunca, Oester vadisinden ge
çit bulan ikinci bir Alman müfreze
sinin Hjerkinc vardı&'I söylenmek
tedir. Bu arada, Sergenden alınan 
ve henüz teyit edilmiyen haberle
re göre, müttefik ve Norveç kuv
vetleri, Almanların karadan yap
tıkları ileri hareketine karşı koy
malda meşguldürler. 

ALMANLAR KVAMDAN 
PÜSKÜRTÜLDÜ 

Siokholm, 2 ( A.A.) - ~fütte
fik ve Norveç kuvvetlerinin, Al
manları Kvamdan püskürttükleri 
söylenmektedir. Bu mevki Ardan
ger fiyorunun uzak şark sahilinde 
Cid fiyorunda bulunmaktadır. 
Tahmin edildiğine göre, bu kuwet 
ler Bergenin §İmali ~arkisinde Sog
ne fiyorunda kfiln Lacrdalc birkaç 
gün evvel ihraç edilen kuvvetler
den bir kısmıdır. 

Şarktan gelip, Raerosi işgal eden 
Norveç kuvvetleri, dün saat 17 de 
~ehre girmiş bulunuyorlardı. 

.Norveç ajansının bir te'grafında, 
bu kıtaatm fazla miktarda yaban
cı gönüllüyü ihtiva ettiği bildiril
mektedir. Alınan radyosu, birkaç 
saat evvel verdiği bir haberde, bu 
krtaların lsveç hududuna çekildik
lerini bildirmi~tir. 

Almanların şehri pek ani olarak 
terketti.kleri ,.c mahalli resmi ma
kamata, muvasala hatlarının kesil

Londra, 2 (Radyo saat 18) - · 
Ba§vekil Çemberlayn Avam kama
rasımn bugün öğleden sonraki top· 
lantısında, Norveçteki harp vaziye· 
t i hakkında beyanatta bulunmuş ve 
mühim izahat vermiştir. 

Başvekil verdiği izahatta bilhas
sa iki noktayı tebarüz ettirrİıekte
dir: 

1 - Trond.heymi cenuptan işga
lin imkansızlığı görülerek bundan 
vazgeçilmiıtir. Askerlerimiz, tek 
telefat vermeden başka noktalara 
naklolunmuıtur. 

2 - iki haftalık muharebe es
nasında Almanlar, karada, deniz
de ve ha va da çok büyük zayiat ver
mişlerdir. 

Çemberlayn nutkuna, harbin ilk 
günlerinden haşlamış ve ezcümle 
şu malumatı vermi§tİr : 

iki ay evvel, Finlandiyaya ya r
dım için Norveç ve İsveç toprakla
rından asker geçirmeyi teklif etti
' ğimiz zaman, İskandinav devletle
ri buna müsaade etmiı olsalardı va· 
ziyet hiç de bugünkü gibi bir veçhe 
almıyacaktı. Zira bugün Almanya, 

· İşgal darbesini bizden evvel indire
rek, T rondheym gibi sevkulceyşi 
noktaları, hava meydanlarını eli
ne geçirmiştir. 

Diğer taraftan, Almanyanın 
Norveçe asker çıkardığı haberini 
aldıktan sonra da derhal sevkiya t 
yapamadık. Zira, Fin harbinin son 
günlerinde oraya göndermek için 
hazırlamış ve tahşit etmiş olduğu
muz kuvvetler, hu teklifin redde
dilmesi üzerine dağıblmıştı. 

Bir ay evvel İskandinavyaya asker gönder
mek mecburiyeti tekrar hlaıl olunca bu cihetten, 
iki büyilk müşküli.t ka.rşt!lnda kalını~ bulunuyor~ 
duk. Bunlardan biri, yukarda da söylediğimiz gibi, 
evvelti, sevkuce~"§f ehemmlyeti olan noktalar AL 
manlar tara!mdan tutulmuştu; oonra, asker tah· 
şi<l ve nakletmek büyük mil~kUl!tı mucipti. Alınan 
a!!kerleri, B:ıltı!< sahillerinin yabancı5r değillerdi; 
irkap ve ihraç ielerinde talimli bulunuyorlardı. 

Almanya bu işgali, lUWl müddcttcnberi ha -
zırfadığy planlarla ,.e Uı.11ı;id ettiği ~ok m.lktarda 
aske.:-lerle yapıyordu· Harpteki ınuvaffakıyettc 
SC\'kulccyşi noktaltırm ehcnuniyctlni de kimse in
kar edemez. 

Bu kadar büyük nıü§külat karşısında bulun • 
makla bera.ber, Norv~ işgaline müdahale etmeyi 
göze aldık \'e ilk ltuvvetlerim..izi mlimkün olduğu 
kadar çabuk aevltettik· Bunlar Trondheymin ~lmrıl 
\'e cenubunda iki nokta.ya ihraç edildiler. lki gUn 
sonra da Fransız ordusu, "Alp avcıları" denilen 
dağ kıtalarını gönderdi· 

Ba.5vekll, bura.da, ne gibi muharebeler cere -
yan ettiği hakkında malumat '·ermerr.;ş, yalnız 
Almanlara çok fazla zayiat verdirildiğini söylemiş· 
tir. 

Almanların hava kuvvetleri cihetinden Ustiln 
oluslan da harpte büyük bir rol oynamıştır. 

Bunun üzerine, geçen hafta, Trondheymi ce • 
nuplan alamıyacağmnzı anladık ve kttnlarımızt 
başka noktalar çektik· Bu sevl:iyat esnasında a.s· 
kerlerimfa, dü,rnan tayyıırc!erinin burunları dibin· 
den geçtiği halde, bir ttk za~;at vermemiştir· . 

Başvekil: ''lki haftalık muharebeden ~onra, ikı 
tarafın vaziyetini karşılaştmrsak, netic?den mern· 
mm oldu&rı.ımu söyliyebilirim,, da-niş \'C §unları 

ilave etmi~tir: 
"Trondheymi alamadıksa da. Almanyanın Nor 

veç işgalini Danimarka gibi sühuletle yapama" uş 
olması. çok büyük zayiata uğraması cnun ale) hi· 
ne kaydedilecek bir neticcrlir. Bu da, bir taraftan 

·orveçlilerin cesaret \'e mukavemetleri, diğer ta· 
raftan müttefikclrin gayreti ile elde edilmiştir ..• 

Çem.berlayn bundan sonra. iki haftalık harp 
zarfında, Almanların \'e müttefiklerin denizde \·er· 
dikleri zayiatı bildirmistir. Buna göre, Almanların 
zayiatı şudur: 3 ve 4 kruvazör, 11 muhrip, 5 tah" 
teLbahir, 30 nakliye ve iaşe gemisi, io diğer y:ır
ciımcı gemiler. 

Bu suretle, Almanyanın donanma kayıbı, 60 
parçadan fazla bir yekuna baliğ olmaktadır. 

lngiliz donanmasının zayiatı ise şudur: 
'1 Muhrip, 
5 'l'ahtelbahir, 
5 Diğer muhtelif harp gemisi de havadan botn 

bardımanla zarara uğratılm~tır. . 
Başvekil, Almanyanm, Avrupada. işgal ettiği 

merkezi vaziyet dolayıslle, civarındaki memleket
lere kolaylıkla t.aru ruz edebileceğini l§arct etnıJŞ 
ve ezcümle §Öyle demi§Ur: 

"Alrnnnya, Holandaya veya Belçikaya, yahut 
da ikisine birden hUcum..,edebilir· Garp ccphea:ne, 
hattA buraya bile taarruzda bulunabilir· Cenubu 
§<ırki Avrup:ısına da taarruz etmesi muhtemeldit
Buna k~t bizim yapacağımız, bUtUn azmiml..ılC 
mukavemet harekatta devam etmektir· " 

Mr. Çcmberlayn söı:lerlni bitlrirken A,,·ıftl 
Kamarasından, bir harta için daha itimat reyi ıs • 
temi9 ve §iddetli alkışlar arasında kUraUden ınmı~· 
tir· 

lNG1LTh"Rt; !TAT.YAYA NOTA VEI!MİŞ 
DEGİLD1R 

l..ontlra, 2 (Radyo, ~t 18) - Ameriknnıfl 
İtalya elçisi, Mueolini ile yaptığı dünkü ı;-örU~me -
den ~nra, buglln de hnrlclye nazın kont cıyaıı0 
ilo görUşmUştür. 

Di~cr taraftan, Kont Cjyano ile dünkil milill· 
katı esnasında 1ngiliz nazırının, kendisine bir notB 
verdiğl hab~rinin aslı yol:tur. 

diğinden bahsettikleri söylenmek- - - ----------- ----- ----------------- --
tedir. tün gazeteler taraf mdan tebarüz 
Trondhaymın şimalindeki Sten- ettirilmektedir. 

kjer cephesi vaziyeti hakkında ye- Fransa dahilinde, bir mayıs gü-
FRA.NSIZ GAZETELERlNlN nü münasebetile işçi ve patron l>ir-

TEFS1RLER1 lik!cri tarafından sö)'lenen nutuk-
Paris, 2 (A.A.) - Jia,,as bildi- lar ve Pol Reynonun radyo ile ne5-

riyor: rettiği nutuk, aynı ideal uğrunda, 
Bu sabahki Paris gazetelerinin yani hürriyet uğrunda çarpışan 

tefsirleri: bütün içtimai sınıOann milli itti-
Alman tebliglerinin Norveç cep- h~r:mı parlak urette göstcrmek

hesinde zafer üstüne zafer kayde- tedir. 
den haberlerine rağmen, hakikat ı.-utün gazeteler, ilk sayfaların-
büsbütün başkadır. da Fran:-ız komünist parti::.i şefi 

Roertaın tekrar zaptı haberi ge Thorezin Almanyada faaliyette 
ce geç vakit alındığından, hakiki bulundu~u habe::foi neşrediyorlar. 
değerilc bildirileme.mistir. • Beyne.milel sahada halya me

Bu muzafferiyeti Norveç kıtaa- ~ele i, Fran ır cfkan umumiye..;i
tmın kazanmış olma. ı kayda ~a- ni alakadar etmekte dc,·am edi-
yandır. \"or. 

İngiliz hava ordusu tayyarcle- - Fransız matbuatı, Norveçin i~
rini kesif surette bombardunan et· gaiintle, Alrnınlann müttefiklere 
rneleri ve müttefik ku,•vetlerin, tak:iddüm etmi~ o1malannı:ı ro~
çok §İddetli bir Alman mukaveme- men, mütteffü kU\'"\'etlcrin. nilınt 
tine ka~ı koymalan keyfiyeti, bu- zafere kadar bütün ~ayrctlcrile pr 

pı~:nalan lüzumunu müttefikan i· 
leri sürmektedir. . 

Henri de Kerilis, Epok gazete
sinde, hu zaferin. Narvikte istihsali 
yakın ol<lu~unu söyliyerek "zira. 
l sveç demir madeninin yolu elimiz 
dedir ve Alman filosunun üçte biri 
denizin dibinde yatıyor,, demekte· 
<lir. 

Pa.ria g&T.etclerinin hepsi, hnr -
be ısrarla devam fikrini ifade et -
mekte ve mUcadeleye devam husu
sundaki Fransız _ İngiliz karar \'C 

teMnüdlinUn dah!l kuvvetlendiğini 
göstermektedir- Müttefikler g:ıle. 
be çalmak igin her fedakarlığa ha· 
hazırdrrlar· 

Figaro gaıctcl'lindc, Valadimir 
d'Armesron l mayr.s roüneecbctiy -
le milli ittilıad: .ncvzubahııı ediyoı· 
ve <llyor ki: 

Eilfün paı tiluin hatiplsrl, Frnn.
ıırnm luırp iç;ndcki milli tP.snnü • 
dünü siln) itı.-. ı:i'kretnıi~kr, bunla _ 

rm hepsi, i~çi dünyasmm ve F~ 
srz m.llletinin diğer efrndmın 1 cY: 
lüldenberi kendi ihtiyarile tlb1 

olduğu vatani disiplinleri övmilŞ : 
• ~1 terdir. D:ıvıınm propogandıuıı lŞ 

smıfına katiycn tesir etmemiştir· 
Bu propaganda Fran.s:z ruhunu ts• 
nımamak demektir· 

ALMANY ADA ASK.ER 
. SEV"ı<IYATJ 

Alınan cephesi, 2 (A·A·) - ı:w 
vns o.jansmd::ı.n: 

Müşnhitler, her smıftıın .Altn11~ 
kıtnntmın \ "estfnlya - Ren mınt.ıı ~ 
kasında ı;lınnlc, Htımburg, BrentC: 
ve Danimarkaya do;;'TU mUtcmnd'• 
yen hare:ı:cttc bulunmakb otduklll• 
rmı s8ylemcktt'dirler-

B\! rnilı;ahitlcr, bütün HarnbU~ 
mınteluuıınm G~!ltaponun sıkı ntıı 
:-.are~i altnda l)lduğunu vo .Alllltl t 
s:ıhlll"rindcld mikt:ırları mohdU. 
ccnchHerln kontrol altında. bulut\ 
d•ınıMııi;;"llnu ilhc C'tmekteclir· 
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• •• 
ııug lnı;nterenın Anlccrn tU,;1llc c'ı;lsl 
~ t3aon bu Babalı .Ankn:-ııciıuı !iChrl· 
tl.1. G'elıntııur. E1çi buradan so.yııyn 

"CCCk V 
l1l~tUk e oınctakJ 1nr;'lllı: el~lslle gö· 
ıı~ltt len •onra tekrar Ankarnyn dö

lr. 
•z 

Jq,_h lrno.t vektı.ıcti tarnfmdıın Ameri· 
tinde &lparı:ı edilen 2,5 n:ıHyon detie· 
1tıa lu ılrn.ı.t tı.ıcUcıinln mUhlm bir 
çı~ vapurıarn yOklenerck yola 
J>ııllı dıg-ı \ckfUctc 'tlldlrllmlvUr. Ya· 
traıt ll:ıukavclcyc cörcı. e':scrlyctlnl 
~~::ır· orak ve h rmruı makine ı 
'Cd n bu ıuc:.ıcrl:ı he:>d 15 hn· 
<ı!a,.., an ewcı memlcltellmlzc gclmlı 
~lır. 

lir ~tnC:enizde fırtına luıfitıemiıı· 
h.:. UU:ı Yoluyııı. .Mncıır.ı:ıtand:ı.n 11· 
--...oınuıa 
hır ~ gclmcl:tc olan 1000 tonlu!: 
ll0dJtnacar §ilcbl, !ırtm:ı yilzUnden 
1>.ıı.rıı,Ya ıı:ı..ıuıcrln..!c tclılll:c!I ııure~te 
llı~r:ıı 0 tUrnrnk dcllıı.ml,.tır. Vapurun 
~laelteuınıze getfrmcltte olctutu • ı: dcnızc sUrUklcnml~tlr. 
lıuiün ta?ıbu1 • BJl:rcş h:ı.va se!crlerl 
)are bu ba.ıaınıııtır. EUltrcııten ilk tay
~ tcı ~hah saat ll,45 de Ye~!lkö
l>llctu lnl'JUr, Ekrem isminde bir Türk 
!le bt ııun lclarc:;indc olan bu tayyare
,,__ r Yolcu bulunmııktaydı. lstanb 11-
-ıı nu·· 
b:ı.b ~ «rc:;cı ilk tayyare de yarın sa 

•.30 c::ı. 4ktı Yc~lltöydcn harekııt ede· r. 
• 1" 

be:ıoyllfla Vck!ll gcncrıı.I Ali Fuııt Cc
tiil·~ bu tabnbkt trenle Anlto.rnd:ı.n 
ı "'ll'Qfıc 
:ıtıarnı. tcıı:n~tır. Vclcll, birl<aç gUn 
• $U lctıtlklerde bulwıacn.lttır. 

llıUe tncrbnnk kendisine b:ı.ğlı olan 
h ııse .. 1 l!t!nı "c er Uzerindcki müralta -
ı;e~dcı:~uvvcu~~cilrmelt Uzcı:e mer-
1.arar k:Jkl, .. tm1 'lE't•lı.ılotmeğc 
~l'lıltı:ıve~ ve ou hu~ustnki hıı 

l\j~C'rına ba.c:;Jrunıştır· 
ttr :n: larartan SUmcrb:ınk ile 
t~:lll ın birleı.:ıtırilmesi hnltkmda 
0!atı ltc.:11!"~ck Mccli:ıe verllrrılş 
~a:ıu11•• ~n laYihasınm bu devrede 
t~k~~ lresbedemıyeccf;1 nnln _ 

• 0 ır. 

l'IUnıu~~ tedrisat mUes eselerlnde ö
ten 0~1 ~ 11 ders yılı b:ı~ınd:ın ltıb:ı.-
l"t &Cl]~ ı; 

kaıdr onrnld rnUuıltcre s:ı.ııtıe-
r.oıır • l'ılııcnıt ve talebe ııruıt 1 ten 

l Crbe_ı,t b 
~tı "~ı ıralulncnktır. 

llıi•ı Uıe Yetin llkmckteplcı·e de teş· 
l'>ılt!ıt;"l h rfnda VcktUctçc tetklldcr ya
C Ö~eıı~~~r verıımc:ktcdlr. 
a ~raı g ıntzo r;öre· llko'tullnrda le l're llab • . 
Ye ı-.a.. ahlcyln b:ı.şlannrnk tığ-
~ .. ar !kın 
1 toıırcı nı edlıcccktır. Öğle-

Cltl(, ..... talebe okuld:ı. ml'şgul cdl· 
~U 0 "USlkl 

le ~ ' 0 Ylln, resim - Jş !aa.11-
ltıctıe bı <l§acnıctır. nununın beraber 
o~kt.ı u faaııyetc devamda sıırbC3t r. 

~ ıı-nc~ ~ : 
• 

liJ .\ınerika.d 
c tlcrı dirt nkl Knrnecı enstltUsU, 
tııııYetın olıırnk :rıı.kalıı.yıp ?.lilletıcr 
~llYon d~l tesıırn edecek olana bir 

r. ar verııcceğlnl tıfı.n clmllJ-

ı:-: ltoakovacıa 
~beuıe aö 1 rnayıa §enllklerl mu 
ı. 0~uor SoYledll?I nutukta Mareşal 
1<atı;ın.ı~ "YeUcr blrlltlnln harbe 
lt~ı ınu~1• IUlcak her lhUr.ı:ıle 

llı!ft.tr. eyakkız bulunduğunu söy· 

• 

·k en-yor 
ı ... •ttUtUeUı•tllUUlllllllllU .. MUllllUlt: 

: i 

1Norveçte1 
·Fransa da Akdenizde 

tedbirler aldı 
ingilteran~n Ron1a n1asıahatgüzarı, 
İtalyan hariciye hazıriyle konuştu 

1 harp l 
1 Alman kıtaları 1 
1 ~rzak ve mü- 1 
i l11n1mat sıkıntısı i 

IA>nı.lrn. 2 -1tnlyanın harp kar
şısındaki vw:lyeti dolııyn:llo lngil -
terenin almağı lllzumlu gördUğU 
tedbirlere Fransa da Lc;Urnk et _ 
mektcdir. Fran&n c.ıa· b>ıZı tedbir -
l~r nlmaktndır-

V:ıziycl dolnyı6ile Akdeniz ve 
Knrıı.deniz için sigorta primleri ar
tırılDU§lır· 

Amcr l::ı.nın Roma sefirinin diln. 
kil tcşebbıl.sü Uz:ırine Musolini ta -
rafıntl:ın vul:ubulnn beyanat ltal. 
y:ı.nın hemen harbe müdahale et • 
mek niyetinde olmadığını gllster • 
melttedir. Unamnfih vaziyet çok 
karışıl:tır. ltnlyanın her dakika 
müdnb:ılPsi muhtemeldir. Eu se -
heple tedbir alınmakta devam cdi _ 
lecektir· 

:Uüttefiltlcrin tedb :-lerl bir sürp. 
riz kal'§zsında. kalmak istcmediklo -
rinc dciildir· Son gUnlerde faşist 
gazeteler Akdcnizin kontroluna 1 • 
tnlyanın dn iştirak etr.ıesinı isteyen 
)'azılar ynzmı~lordır. Diğer t~ı"&f -
tıın Alficrin"n ltnlynnm Berlin sc. 
firliğine lnyini yeni bir politiknnın 
ba{ilangzcı addedlllyor • 

NlimL"IJI\ 
lli>m:ı, 1 CA·A·) - Röyter mu

habiri blldlrlyor l.:i, Ciyo.no - Noel 
Şarl müla.Itntı, çok samimi bir ba
''a içinde cereyan etmiş ve yalnız 
b'r hıı.bcr alına mahiyetin! haiz 
bulunmuştur. lngiliz mı:.slahatgti:3. 
n tnnı.fmdan Kont Ciyanqra 4er • 
hangi bir nota verilmemiştir. Bu 
gürU.,me esnasında notnlnr teati 
edilmiş olduğu hnkkındakl haber -
lcr nsılsu:dır. 

Romadald lnı;iliz mahfcllerl §11 

fikirdedir ki, İngiliz gemilerini 
Akdenizden bcşkn yold:ın sevket _ 
r.ıek hususundaki İngiliz knrarı ne 
lng'liz - ltalyan milnnsebetlcrlndc, 
ne de her iki memleketin l:nrşılıldı 
menfnıı.Ueri ile alfil;adnr hıı.ttı lın. 
re!:ctlcrindc herh:uıgi bir değişik 
l'ği tnzammun etmemektedir. 
Diğer tnrafta.n Röyter muhabiri· 

nln salll.biyettar Roma mnhfellerin
den öğrenildiğine göre, 1nJ;iltero
nin aldığı yeni karar, resmi ltnl • 
yan mnhfcllcrindo hiçbir heyecan 
uyandmnamıştır. 

Ct)Y()J{ DİR Ill.ÖF! 

l..onılrn, 1 (A·A·) - İtalyanın 
durumu hakkında ileri sürdilkleri 
mUtal!lnlannc'!a lnglliz ge.z\?telerl, 
İtalyanm, Norveç Mdisclcrinin nla 
cağı gckle göre bir karar ittihaz 
edeceği f krindcdirler- Taymis ga -
zeteslnin diplomatik muharriri dL 
yor ki: 

İbtlyan ricali tnrafmdan söylo -
nen tehditkfir ifadeli nutuklar. ga
ıetclcrin nleyhdekl neı;riyatı, 1taL 
yan talcbelerln:n Yugoslıwyn aley
hinde yııpt1klnn nUmayişler, sulh 
taraftarı ltnly:ınlnr arasında kuv. 
vetli endifielcr uya.ndırmrştır. 1 -
talyan ricali harbe mUd!ıhnle nJyo· 
tinde ic;cler, bu cihet, ltnlynnları 

dil.'iündürmek iktiza eder· Öteki 

harplerde knti iunH, İngiliz bnhri -
yes"nin faikJyeti olmu5tur-

Deyli Telcgraf gazetesi de §5y
le yazıyor: 

İtalyan gnzctcleriniıı neşriyatı, 
Norveı; meselesinden dalın. şUmtıl. 
lü bir bn§ka meselenin her an or -
taya çıkması ihtimali bulunduğu 
hissini rnUttcfiklero vermcğe ma· 
tuf bUyilk bir blörtur. 

AliDEN1Z1N J.\J KAl'l~I 
Loııdnı, ı - lrıgııtcrcnln aldığı ted 

blrler hakkında Londra mıı.hatillnln 

mUtaleası oudur: Akdenizln lngfllz 
t:c~ret gemilerine kapatılm:ıaı, Hin· 
distan ve Uuık §ıı.rk yolunu bir par
ça uzatacaktır. Avustralya yolu an
cak bir gtin uzıyacaktır. Akdcnlzln 
ltnp:ı tılmıısmdan en ziyade mUteosslr 
oiacnlt hat lngutcro ile oarkl A!rikıı. 
c.rıısmdalcl hattır. 

lnglltero Akdeulzln fkl kapısını, 
Ce&;e}Utta'l"ık ve SUvey~I kontrol ct
mel:tedlr. ltıııyanll) muhtaç olduğu 

mnddelcrln bUytlk bir kısmı bu kapı-
lıırdan geçer. • 

B:ı \"azlycU ltalya btlmez değildir. 
Scy:ı.hat yolunun U%8.muı llzım o

lan m:ıddelcrln gclmeslı:ıJ biraz gecik 
tlrccektlr'. :Fakat diğer taraftan va
purlar <!ahıı. emin yoll:ırdan gcçcceit
icr ve daha l,>1 himaye e:lllcceltlcrdlr. 

l\tlSIRDA l\I'ÜDAFAA 
TEDBiRLERİ 

K•ldft• (~.ı\.) -•Akdeniz vıızı. 
ycUqdeld karar ızlrk eetıcqlle, M11ır

da bazi: mUdafaıı. tedbirleri almmııtır. 
~llSIR MÜ'DAFAA NAZIJUNIN 

NU'.rJi.U 
K:ıhlre, 2 (A.A.) - HUkQmeUn, 

rn1111 mUdafıınya mUtea!Uk olnr:ı.k it
tihaz etml~ olduğu knrnrlar, bilhassa 
tskeııdoriye vo :Porkqıltln Ucııret ve 
mUnak:ı.!Atmm kontroıu hal:Jundndır. 

?ıiısırı.la itUh:ı.z cd!İınl~ olan lhtıyıı.l 
tedbirleri hcl•lnnd:ı beyanatta bulu· 
n:ın milli L'lU.:!:ı!ıııı n:ı::.n, bu tcdtir· 
lcrL, t:ı.mnml'e tc~fill mn:ılyctto ol
duğunu aöyjemlitlr. Du tedbirin r;ıtm

dlkl boynclmllcl vaziyet doln)'lsile 
ittihaz edllmlı olup memleketin her
hangi bir eUrprlz karıısmda knlmama
amı temine matuf bulunmnkt:ı.dır. 

1 çekiyor 1 
Londra, 2 (A.A.) - İngiliz 

ra:!yosu, bir İngiliz harp gemisi· 
nin Namsosda Heinkel tipinde 
üç bomb:ırdur.an tayyaresinin 
hücumuna maruz kalmış olduğu
nu bildirmiştir. İki Alman tayya. 
resi, düşürülmüştür. 

Diğer taraftan Norveç sahilleri 
a~ıklarındaki hareknta iştirak et· 
miş olan Shark ve Seawolf adın· 
daki iki İngiliz tahtelbahiri, İn· 
gilteredeki üsslilharekelerine 
dönmüşlerdir. 

Seawolf'un batırdığı Atman 
nakliye gemilerinin yekünu 8000 
tcna baliğ bulunmaktadır. 

RöROS'UN iŞGALi 
Londra. 2 (A.A.) - İngiliz 

radyosu, Röros'u 200 kişiden iba. 
ret ve NQ.rveçli ve İsveç gönüllü· 
l~rinden mütekkep bir müfreze· 
nin i~ğal etmiş olduğunu tasrih 
ve Röros'un 25 kilometre cenu
bunda kain Tynset'in de düşman 
tarafında:1 terkedilmiş olduğunu 
teyit etmektedir. 
Stcl-Jıolm, 2 (A.A.) - Röroa'un 
1 mayısta fecir vaktı Norveç kı· 
tııatile bu kıtaata müzaheret e· 
den ecnebi gönüllüler tarafından 
işgal edilmiş olduğu resmen te
yit edilmektedir. 

Norvecliler, Almanlan Tyn. 
s~tten K vikneye doğru püskürt
müşlerdir. 

ERZAK VE MUH'.ı'TMAT 
?JOKSANI 

!:'.Ut..lı"! ·ı, 2 (A.A.) - Norsl: 
Tc~e~ ::r.ı Burcau gazetetine 

1 

Altran e:Mcr:nin ruılattı!:ların:ı 
J:!Öre Alman kıtalarının Rösros· 
tan çekilmelerine in~e maddeleri 
ile mühirrımat fikdanr sebebiyet 
vermiştir. Filvııki Rösrostaki Al
man müfrezeleri, Alman kuvvei 

ITAL YA YUGOSLA V'Y AYA külliycsile temas!armı kaybetmi~ 
KIZIYOR! bulunuyorlardı. 

Roma, 1 (A.A.) - Havas: Diğer taraftan Almanlann 
Roma siyasi mahf elleri. Sovyet Tynscti tahliye etmiş olduktan 

• Yugoslav münascb::tlerinin müs bildirilme~t::dir. 
taLbel in' . -füm h"lk!.,nd<t b~zı ALMANLA ÇEI~ILDlKTEN 
en iişeler i"h"r etmektedir. SONRA .•. 

S '>v} etler EirH 1'n'n 1."ndi nü- Sto•:ıot n, 2 (A.A. ) - Ha\'4 s 
fuz:.ınu Adriyati.k s:ıhil!crine l::ı aj nı:.ı muhajirinin Rörcstan al-
dc:.r czatması, İtalyanın hoşuna dığı ınali'lmata atfen bildirildiği 
gidecek bir keyfiyet değildir, Ve ne göre ~öros'un 14 kilometre 
İtalyan gazeteleri, Yugoslavyaya cenubunda kain bir mevki olnn 
kar§ı kızgınlık alfımetlcri gös· Osta Norveç kıtaatile Tynset'i 
termcktedirler. yeniden ele geçim:eğe teşebbüs 
MOSKOV A MÜZAKERELERi etmiş olan Almanlar arasında bir 

JVIoskova, 1 (A.A.) - F.öyter: muharebe cereyan etmektedir.' 
Yugoslavya ile Sovyetl~r Bir. ALMAN NAKLiYE 

liği arasındaki ticaret müzakere- GEl'.1ILERINE HUCUM 
leri dostane bir hava içinde de· Stckhclm, 2 (A.A.) - Tid-

Jiıı.aiLD J 

Başv~k~in petrol 
b,sahasında tetkikleri 

bııı Ylıtb:ıkır l 

vam etmektedir. Sanıldığına gö· ningarnas Telegrambyraa, Co. 
re, Yugoslavya _ Sovyetler Birli- temborgtan istihbar ediyor : 
~inden petrol ve pamuk satın Harp gemilerinin refakat et 
almak istemektedir. mekte olduğu birtakım nal:liye 

Yugoslav hey'eti, harici tica· gemileri İsveçin garp sahilinde 
ret halk komiseri Mil:orjnn ile kain Joern aeas:nın takriben 10 
müteaddit görUşmelerde bulun· mil a~ığır.d:ı İngiliz tııyyarelerile 
mu§ ve bir ticaret ve seyrisefa- harp gemilerinin hilcumuna ma 
in muahedesile bir tediye anla§. ruz kalmr§tır. Top ateşi, dün öğ
masının esaslarını müzakere eyle- leden sonra iki saatten fazla de. 
miştir. vam etm:ştir. 

Sovyetler Birliğinin Yugoslav· Hadiseyi gözleriJe görmüş o-
ya tarafından tanınması, henüz tanlar, bir gemide yangın çıkmı~ 
bahis mevzuu edilmemiştir. Fa- ve bir diğerinin batmış ol~uğunu 
kat, ticaret muahedesinin imza. söylcmektedir!cr. 

ilııe.11 ~ ' · (A.,'\.) - Ş hrlmlzde 
tt.ta.ııaun<' 'veJ(ıı Dr. Retık Snydıım 
~llıl ın~:t!ktı.sat ''ekili, birinci u

l)·arbak dş, 1.oıordu lmınnı:ı<L"lnı 
ıı:a . ır vııı 1 • 
Ilı Ccneı dl 8 

, ınııJ"'n tctltllt nro.-
llcııı ... , 1'Cltt1irU ile p-.trol rı unu 

~ '" Old 1<-.. '' 
4 

ile lrcnı u .. ; .. halde bu sa~h &. ııt 
~ t, c nııımııe hareket ctm!•ler-
l'renı . 
toınobıu nısınııe r,lden bıı§Vek11lmlz. 

'"' ..... 
0 Yollııruı:ı de"am etm '"ler 11-ı~~t ıı d ·~ 

.....,~ 0 Rıırnan dalından p ... trol 
tı.ır8!8°1;ı tnlJ\•aa-."'ıııt cylcmi,.le:dlr. 

~ un t, t. 
e eturıı '"1 r:ı>ı tılm J11 ''e Uz .. rı:-. 

hııl<kr.ıdıı rniltahnssıslan:ı verdlkleri 
lzahntı dlnl"mişUr. 

ö.,.tıı yemeğini petrol kampında ~i
)"cn bll§vckWmlz, snat H te Diyerba· 
kırn mUtcvcccUıcn hıırekct etml~lcr
dir 

Gidiş \C d :ıuıııcrı csnnsmda lı:ışvc
k lın ı;cc;cce:tnı h:ıbcr nıan kOylUler 
yollara çıkmtıılar ve tczı:JıUr~tta bu
lunmu,ıardır. 

Eıı§\•ekil Yeni yapılan muııac:r koy
tennde tcvaltkuf edilrı'.!k lsl:t.Jı ,"OZ.!yetı 
b:l!·•:ma:ı iz hnt c'ı:.u ınr vo ltöylUlc 
rln dll...!cl rlnl dini mi lcrdir. 

sından sonra bahis mevzuu ol· Ge!nilerin ekserisi şimale doğ· 
ması muhtemeldir. ru yollarına devam etmislerdir. 
ROMANY~\DA 28 BlN ALMAN nıt;er taraftan .Atmnnııı.rın bcsllye-

SEYYAIII VARMIŞ! mlyeccklerl için serbest bırnkllkl· 

Londrn, 2 - Romanyanın pet· n 129 lnglliz ~hrlyellslnln Uc; gün· 
rol mıntakal&lrmda dün ııltmış ec· denbc.rı ls\·e~to bulundukl:ın, bunla.
nebi tevkif edil:niştir. Bunların rm nrasınd:ı bulunan bir kaptwun l· 
çoğu Almandır. !ııdcslnden anln.§ılmıştır. 

Aynca muhtelif endüstriyel Aym icaptan, • ,.arvik llmanmm nr-
mı:ıta1:ııforda 600 evde ımı.§tırma tıl• ı:atıyen kullanılmaz bir hele g l· 
yc;p:lmrş ve kısmı ıı·amı Alman ml~ old ~unu e!Sylcm' tir. Körl'c n 
oltna:C ür.erc. 200 k: i hudut h~- tllb e bnt-m1 W 1 v d 

SON DAK.!KA - 2 MAYIS I 940 PERŞENBE - S 

No.97 Y:ııı:an; Orhan Rahmı Gökçe 

Dorota i.r..:nu müte:ı!:ip hiddet
le odndan ~ıktr. Duka, onun ar
kas:ndnn: 

- Sımank! 
Diye bağırdı. Viryoni put gibi 

ayakta duruyordu. Dukanın ak
lına gelen ilk şey, demirli bulu· 
nan bütün gemileri araştırmaktı. 
Fakat bunda tehlike vardı: 

İki Türk, iki Cezair, bir İspan
yol, bir Mısır gemisi bulunuyor· 
du. Siyaseten onlara birşey yapa· 
mazdı. Meçhul korsanın hangi 
gemide olduğunu tayin edemezdi. 
Devletin başına bir felaket açma• 
sı ihtimali çok fazlaydı. Bu iş, 
harbe kadat' gidebilirdi. O takdir
de bunu kim telafi edebilecekti? 

Birdenbire Viryoniye dcndü: 
- Viryoni L Şimdi ikinci va· 

zi{e başladı. Şimdi derhal bütün 
sahillerclen, yabancı g.emilcre 
gondol gidip gitmediğini tahkik 
ettireceksin. Eğer gitmemiıse, 
onlar, prenses İrininin mahud 
Yunanlı mah:ıllesinde, bizzat İri· 
nlnin emrindeki Yunan muhacir
ler sarayında ·bulunacaktır. Ora· 
'yı basacaksın. 

Duka Yunanlılardnn korkmu
yordu. Esasen Yunanistan, Türk
ler tarafından. kısmen işgal edil· 
mck üzereydi. Ve burada bulu· 
nınlar da Yunanistanı bu taarruz 
dan kurtarmak için §Uraya bura· 
ya dağılmış Yunanlılardan ibaret 
ti. Duka ilave etti: 

- Bu emrin son kısmı, daha 
evelce verdiğim gibidir. Kadınla· 
rı muhafaza etmek ve haydudu 
öldürmek. .• 

Duka tahmininde aldanmamı§· 
tr. Hiçlir gondol, gemilere git· 
memişti. Binaenaleyh, Doğanı ve 
ynnrndakileri, ya İrininin sarayın 
da, yahud YuP-an muhacirler sa
rayında bulacaklardı. 

Vakit, gece yarısını ~eçmişti. 
Viryoni dört gondolla denize 

açılmıştı. Yunan muhacirler ma· 
hallesine giden en kısa yolu ta. 
kibcderken Prenses İrininin aa.
rayrnm önünden de geçti. 

Saray, karalıkta derin bir sü
kunete gömülmüJtÜ. 

Çok değil, yirmi dakika sonra 
müfreze Yunan muhacirler ma. 
hallesine çıl:m:ştı. Etrafta hiçbir 
kim3e gözükmüyordu. 

Müfreze ansızın, muhacirler 
ı::arayınm k:ıpısında cözUlttü. 
Viryoni, i;eride!:ilerin mul:nve
r::::tlcrine vey:ı firarlnnna mey· 
d:ın vermeyip tlü~manını ansızın 
bastırır.ak istiyordu: 

- Kapıyı kırmız? 
Dedi. Yedi nefer bir omu~da 

kapıyı devirdiler. Dışarıdan sekiz 
kişi de etrafı sarmıştı. 

Viryoni içeriye girer girmez, 
derinden gelen bazı ayak patırtı· 
Jan ciuydu. Bunu bir kadının aeai 
takip etti: 

- tç kapıları kapayınız! . 
r·ıhakika ~ ::-anrn ·e kap•'ırı 

da \:ardı. Bu s v co c "den 
)ıır·lmış ola ı s a t, d .. ndr ve 
bimı l:ısmır.:!a ·a ikinci bir med. 
hal \arw. 

Viryoni, vaziyeti kavrayınca 

derhal: 
- Bu kapıyı da kırmız!. 
Emrini verdi. O kapı da muka

vemet edemedi. Viryoni, kadın-

Iara l:arş1 n:ısıl muamele olunaca· 
ğını neferlerine bildirmişti. 

İlk hamlede karşısında üç kişi 
buldular. Kılıçlar karanlıkta biri. 
birini buldu ve kısa bir çarpışma 
geçti. Müdafaa, çok kısa sürmüş· 
tü. İç;erideki iki kişi yaralanmış, 
biri de kaçmıştı. 

Sol taraftan hafif bir ı~ık geli· 
yordu. Viryoni oraya doğru koş· 
tu. Neferler onu takip ediyorlar. 
dı. 

Burasr bir salondu ve Viryoni 
oraya girer girmez, bir kadının . 
duvarları yumrukladığını gördü. 

Bu, İriniydi. Sağ elinde bir kı• 
lıç tutuyordu. Anlaştlan, gizli bir 
odayı açmak istemiş, fakat mu· 
vaff ak olamamıştı. 

İrini, onları görünce: 
- Geril "diye bağırdı. fazla. 

terbiyesizlik ediyorsunuz. 
- Af buyurun muhterem Pren• 

11esim, zatıalinize karşı derin bir 
hürmetle mütehaı>&isimdir. Aldı· 
ğımız emir de bu merkezdedir. 
• İrininin simsiyah gözlerinden 
kıvılcımlar saeıltyordu. O, şim
di güzel bir dişi kaplana benzi• 
yordu. 

Binanın öbür tarafından gürül .. 
tüler gelmeğe başlamıştı. 

Neferlerden bir kısmı diğer 
kısma girmişler, "fakat tam o 11· 
rada, eli kılıçlı, genç, uzun boy. 
lu birisile karşılaşmışlardı. Bu, 
Do,randı. Meçhul Korsan: 
- Haydutlar "diye bağırdı- aİZ', 

namussuz bir herifin uşaklanar· 
nız ve, karşısına çıkmak istiyen 
bir neferi, bir kılıç darbesinde 
boylu boyuna yere serdi. Fakat 
ka!'§mna iki kişi daha çıkm.ııtı. 

Doğan, hayatında bu kadar a. 
sabileştiğini hiç hatırlamıyordu. 

- Köpekler sizi 1. 
Diye tekrar haykırdı. Kılıçı, 

neferlerden birinin gözünü patla
tıvermişti. Herif, karnına ok ye
mi§ bir hayvan gibi yuvarlaıu. 
verdi. 
Doğan onun karnına.ıı. basarak 

diğerinin üzerine atıldı.., _._Kuan
lıkta şiddetle çarpışmışlardı. u· 
çüncü neferin başı, bir köşe mer~ 
merlne çarpmış ve parçalanmı§tı. 

D~ğan, ardına hiç bakmadan 
İrininin bulunduğu salona koıtu. 
Viryoni, burada dört nderle kal. 
mıştı. Doğanın peşinden iki Yu
na1& r.ıu1'aciri de koşuyordu. Bun· 
lar, İri:ıinin en sadık uşaklanydı. 
Vlryoni, sUr'atle yal:laşan ayak 
seslerini duyunca, salona kısılıp 
k:ı.:mama'ıt için kapıdan fırladı. 
Diğer d<i!:"t nefer de onu takip 
ettiler. 
• Viryoni: 

- Duka namına, 
Diye bağırdı. 
Buna, Doğan cevap verdi: 
- Allah belasını versin Duka· 

nm!. 
Ve Viryonile çarpıımafa ha§. 

ladr. 
Viryo:ıi, kılıçta çok acemi idi. 

D·ğan ôn.a: 
- Haydi ·dedi- istersen defol 

git, yokta bu akşam seni gebert· 
me w e hazırım •. 

Viryc-ni etrafına baktı: 
H ef erleri kaçmışlardı. Diğer 

iki Yunanlı da İrininin bulundu. 
ğu S3lona girmişlerdi. 

(Devamı var) 

Setr;nıe fıkıraıar 
Prof ecör ve kayıl~çı 1 li?eyim ki haycıtmızm dörtte ü

ccü:ıü kaybettiniz. 
Bir profeı:ör, fırtınalı havada Tam 0 sırada gittikçe §iddet· 

bir r.ehri ge-:m:k için kayığa bi- lenen fırtına so~ haddini bulur 
ncr. Bu vesile ile kayıkçıya bi::ta ' ve I:ayık yavaş yavaş su almağa 
kım sualler eormıya ba~1ar. barlar. Profesörün fevkallde 

S. .. . ~··" d 1 :. k - ız arıtme •• .t{ neye er er korktuğunu gören kayı çı: 
bilir midr:iz?. _ Yüzme biliyor musuntU? 

- Hayır o hususta hiç maıu· 
<Jiye oorar. 

m:atım yo!d. __ Ah!... Maatteessüf ki ha· 
Alim teessürle: 

yır. 
- Çok yaı:ık, hayatınızın dört. _ o halde, sayrn profesör, 

te birini kayb:ttiniz. Pekita. 5 rtım:ı iyice tutunun, zira haya. 
''Jeomctri" n:dir?. tmızın dörtte dördünU kayb..'der

- Maalesef o kelimeyi ilk de· . 
fa sizden işitiyorum. 

smi::. 

- İşte bu felfıkettir, dost~m. - M alıir doktor 
lfayatrnızın yarıcı gitti. FakLıt 

buna eminim ki, "psikoloji" Bir doktor arkadaşiyte konU§U· 
hakkında az !;Ok m<ılUmatmı:: yor. Meslek hntrral:?nnı anlatı. 
vardır. yordu. Arknda~ı bir aralık sordu: 

- Beni-n1e a1ay etmeyiniz rica 
t-d rix.. s · Icd"<f niz kelim~ i . - Ameliyat }~Pzu:~en bqın· 

taff u.:: bile cd o "'n bir keza cectı mı .. 
m ... n.. - Hayır, tokat hasta1anmm ıı 0 Ola er Yll!'ılını~ tır. B . voı,ıı nl· 

l'al< kuj Ud n tıkıırılAn p trol 
S l:: t 20 d I •l art.almn c.tınen ~~· 

\""' 111"'"1 r. tktıaat '\"eltili 110 birlikte Er- J 
ı1.11 nı.n do h rtık t tml§lerdlr. 

ricine çıkarılmı§tır. Romany<ıda Rıht. mhr c!ln:ı.m tle tahr.p <'dllmt.-tı.· 
ki "Alman seyyahları" nın sayısı- ıo nlsand:ı N.ırvllttc b:ı.tınlml§ ol'.1.n 

nın 28 bini hu1duğu ıayialan do· 5 ka'l"gonun mUretlebatt olan 187 kl····----------------------------laşmaktadır. • ı §iden :IG sı kayıptır. ' 

- O hclde size şu kadar söy • ! başından birçok kaza geçmi~tlr. 
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''Sabahattin dudaklarını büke. 

Dj ya m meşhur Deli hokkabazı 
nas!I bir adamdı? 

rek: 
- Tehlikeli bir yer değil mi? 
- Hayır, hayır.. İçeride bir 

iki türbedar ya kalır, ya kalmaz. 
Onlar da bizi tanrı misafiri ola
rak türbenin bir kenarında muha
faza etmekte tereddüt etmezler. 

miş zümrütler, elmaslar, pırla~· 

~ 
talar vardır. içerideki hazineııı,ı1 

kapısı bu üç şamdanın elle tutu-

l lacak noktalarındaki anahtarlar· 

t la açılır. Hazinenin açılması içi~ 
: l"'I ~ "'\I' ~ üç şamdanın bir araya gclrne~ 

~iiiiiiS=:::!.P.lS-:-"!1=~-fLLI _J_~ _ şarttır. Eğer hazineyi şimdi açJ 
mazsak onu dünyada bu üç ~!fi' 

Billur kaselerden su ıçen, altın tab~klardan 
yemek yiyen köoeği içı n 

"Fakat ben birdenbire atıldım: 
- İyi ama şimdi biz içeride 

bir biçarenin kesildiğine şahit mi 
11 Nakleden: dandan başka hiç bir kuvvet ~· n lL H AM 1 s A rF A çamaz. Zaten kimse hazine~~;. 

" insanları tanıdıkça, köpeğimi 
h ' . ' a.~a ço savıyorum • ., 

diyan adam deli olabilir mi ? 

olacağız? Şunu kurtaramaz mı. rından ayırmadıkları kamadır - lan halılarla örtülü, zemini eski 
vız? türbenin arkasındaki bahçeye bir hasırla kaplı olan hazine mu-

Mehmet Selam: çıktık. Bu bahçenin etrafı eski mun sarı ışıkları altında bile göz-
- Nemize lazım? dedi. Kur- bir duvarla çevriliydi. Duvarla. !erimizi kamaştırdı. Burada ne 

tarma~ güç de~il. Etrafta bir iki rın örümcek bağlamış bir kapısı- yoktu? Şallar, yığın yığın halılar, 
~ilah attık mı, bunlar şaşırır ve nı cenbiyenin uciyle açtı. Tekrar kürkler ve sağda solda sandık!ar, 
dağılırlar: ama ne lüzumu var? harice çıkacağımızı sanırken bu bunların üstünde üç tane şam. 

''Sabahattin de benimle aynı kapı bizi toprağa inen bir merdi- dan... Abbas eliyle sandıkları 
fikirce olarak: vene ulaştırdı. göstererek: 

- Belki bu sayede türbedar. "Merdivenin önünde ben bir - Bu sandıklar gümüş ve al-
lardan da kurtuluruz. Silah se- lahza tereddüt ettim. Acaba bu tın doludur. Bunların yerını 
sinden jandarmalar geliyor sana- Arap bizi bir tuzağa mı düştir- yalnız kabilenin şeyhleri bilir. 
rak kaç.arlar? mck istiyordu. Selam onunla u- Lanm oldukça gelip buradan a· 

Dünyanın en meşhur hokka - radan canlandırarak yürütüp - Evet, hazan cla evhama ka. z,ın uzun arapça konuşarak va- lırlar. Fakat İmam Hüveyti ziya_ 
bazlarından Lafayete aynı za. sahneden çıkarırdı. pılırlar, kurbanın Evliya tarafın- ziyet anlamış olduğu için bana ret bahanesile gelirler ve türbe-
ınanda ''Del:hokkabaz" denili - Bunlar, esrarı güçlükle anlaşı· dan istenmediğine hükmederler... t'min::ıt "erdi: darlara bile görünmezler. Tür-
yordu. ÇUnkü cidden deli bir a- labilen lıol:kabazlık hileleri ola _ Bizim ısrc:ırımıza Mehmet Se- - Şuna emin olunuz ki artrk bedarlar bile bunları bilmezler. 
damdı. Fal:nt deliiiği de çekilir _ rak kalmıştır. ıam da dayanamadı ve onun ter. bu atlam bi:!c fenalık edemez ve Sandukanın bir köşesinde duran 
di. lira y<ı.nındal:ilere her kum- Lafayet, gizli hareket etmeğe tibile türbenin arkasındaki du- bizim için r-anını feda etmekten anahtarın yalnız sandukayı açtı_ 
panya direktöründen daha çok ı;ek ehemmiyet verirdi. Hatta ö- vardan büyük kubbenin üç kö- t"ekinmez.. ğını ve şeyhleriu bu vasıtayla 
para veriyordu. Binaenaleyh on- Iümüne de bu hali sebep olmuş· ~esindeki küçük damlara da~ıL "Abbasın elindeki mumun ışı· ınerkade girerek İmama mülaki 
lara çektirdiği cz<ının, bir bakı. tur, denilebilir. dık. Bir anda türbenin üç köşe- ğında taşi<ırımızı eğerek bir olduklarını sanırlar. hin hakika-
ma mükafatı ödenmiş bulunuyor· Numaraları yaptığı sırada sah. sini tuttuk. Her birimiz bir ta- mahzene indik. Sekiz on adamı tini b:ıbam öğrenmiş ve bana da 
du. nenin arka kapısını daima kapa- rafa ikişer el siıt:h atınca aşağıda alabilecek kü~ük bir mahzen. öğretmişti. Şu gö~düğünüz üç 

Lafayet'c deli denilmesinin bir tırdı. Böylece atat ve edevatım bir kıyamet koptu; camlar kırıL önümüzde iki demir kapı vardı. şamdan başlı başına birer büyük 
sebebi de rnkip hokkabazlann herhangi bir kimsenin görerek dı, l:apılar a!iıldı ve türbede ne Buraya gelinceye kadar Abbası:ı kıymet olduğu gibi yandaki hazi. 
kıs:.a:ı!;lıfından ileri geliyordu. hilelerini öğrenmelerine mani 0 . kadar Arap varsa karanlıkta çil verdiği izahattan anladık ki tür. nenin de ana'ıtarıdır. 
Zıra La ayet herkesten ço4; para !urdu. yc:vrusu gibi dağıldı. Üç beş da- benin türbedarı bab'lsı imiş. Ba- '"Gözlerimizi bir şamdanlara bh 
kazanıvordu. 1911 senesi mayısının doku. kika içinde ses, sada kalmadı. A- bası ölünce onun tiirbedar olma- de Abbasa dikildi. Bu adam neler 

Bu adam Amerikaya Alman - zuncu günü sahnede bir yangın şağıya indiğimiz zaman koca n tazım gelirken Elciyarlm şeyhi söylüyordu? Kendimizi binbir 
yadan gitmişti. Esas itibarile çıktı. Perdelerden biri ates al- türbede gtizleri, elleri, ayakları amca~ını türbedar tayin etmiş. gece masallarını ya .. ayor sandık. 
ho:.ı bazlığrn ve ipnoti:ı:.manın mıştı. Derken bütün sahne ~ates hağh olarak tirtir titreyen kur. Halbuki türbeye ait ba?.ı sırları Ahbas, hayatını kurtaruığımız 
bütün esrarını öğrenmişti. Bu ve alevler içinde kaldı. Lafayet banlıktan başka kimse kalma- Abbas bildiği kin İmam Hüveyte için değil bu hazh~leri, hepsin· 
vaziyette Amerikanın en mcşh:ır arka kapıya koşan:k kurtulmak mıştı. her sene verilmesi mutat olan den daha kıymetli olan hayatını 
hokkabazlariyle temasa geldi ve istemişti. Fakat kapı bermutat "İşte kurban olmaktan kurtar- kurbaru da Abbas olarak seçmi~. da bize terkedebileceğini söyli-
hokkabazhğı meslek ittihaz et- kilitliydi. dığımız Elciyath şimdi benim u. Orada Abbas, bu iki kapının EL yerek: 
meğe karar verdi. Şaşırmış ve kendinden geçmiş ~ağım olan Abbastır. Abbas bi- ciyat kabilesi şeyhlerinin hazine- - Şimdi, dedi. Elciyatlılar bu 

Sonra 1ngiltercye geldi. Ka- bir halde tekrar alevlerin içine zim kendisine yaptığımız iyiliğe }eri kapısı olduğunu söyleyince akşamki baskından henüz şaşkın 
zancı o kadar ilerledi ki, iki haf. döndü. Yangın bastırılıp kendi. bir şükran mukab:lcsi olarak bi- biribirimizin yüzüne baktık. bir haldedirler. Fakat Şeyhin bu 
ta ixin on bin lira istediği yerler si ıbulunduğu zaman tanınamıya. zi aldı: bir elinde bir mum, diğe. Abba~ elindeki anahtarla kapı- işı tamik etmek istemesi ihtima 
oldu. Bittabi müessese sahibi bu cak bir hale gelmişti. Edinburg rinde bir cenbiye ve sandukanın nm büyüğünü açtı. İçeriye yirdi. li vardır. Yanma beş on kişi alıp 
kadar parayı birdenbire veremez· şehrinde bir mezarlığa, köpeği- bir kenarıncia bulduğu anahtar- Arkasından biz onu heyecanla buraya gelebilir. Elciyat buraya 
di. Bunun üzerine Lafayet, mü • nin yanma gömüldü. larla _ cenbiye Arapların yanla. takip ettik. Bu tavanı ve duvar_ uzak değildir. Birazdan bir bas· 
esses•yi on beı gün için kiralar kına da biz uğrayabiliriz. Onun 
ve ~l ~i~ne mua~enhlr pa· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~in hemen buradan uzak~şalım 

ra vererek istediğinden daha K <dl ~ D ve baskını yarın geceye bıraka-
çok kazanarak kesesine indirirdi. <§) n Ii\1 a lr o ç Da n hm. Daha tertipli gelmiş oluruz 

Lafa:;·ctin gittikçe bururu ar. C::i C ~ ve bir iki deveyle geliriz. 
tıyor: dc.-ıs!zliği delilik derecesi- "O zaman kendisine üç deve-
ni buluyordu. ''İşte; diyordu. nin biraz ileride bağlı olduğunu 
Kazandığım bunca para, halkın Cild temizlemesi nasıl yüzUnUz böyle olduğu halde başka tş_ Doktora niçin söyledik ve hemen hazineyi bo· 
gösterdiği rağbete Jayilt olduğu· lerinlzle meşgul olunuz. Bir ııo.at son. şaltmaya karar verdik. Abbas 
mun delilitlir.'' yapılır? ra bu maskeyi ılık suyla çıkcırmız. gitmelisiniz? şamdanları sandıkların üstilnden 

Fakat şünu dn unutmamalı ki, Cumartesi günleri valtUnl& vıırdır. o ziıhıan clldlnfzln teml:r. ve tazeleş- Sıhhatte dll.hl ol.sanız ııcnede iki kaldırarak kilitleri ocnbiyesiRin 
bu "Deli h~kabaz" ın şöhretine Bunu ihmal etmeyiniz. ;Evvelı\ yUzil • tlğinl ve en ufak çizgilerin bile kay- k:ıre i}i bir doktor muayenesinden ucuyla kırtlı ve sandıkları açt 
yardımı dokunan bir takinA ga. nUze bir buhar banyosu yapınız. Ya_ boldugunu görUrsUnUz. ı;-eçinlz. Farkına varmadığınız ufak Bunlar külçe halinde, yahut pa-
rabetlerl de vardı. Bilhassa bu nl kaynar su dolu bir tasın Ust1lne --o-- bir Arızayı baştan önlemek mUmkUn ra olarak altın ve gümüşle do. 
garabetleri reklam olsun diye ya- b~ızı bir veyle kapayarak ctiliniz. A d olur. luydu. Taşıyabildiğimiz kadar 
pardı. Sonra yüzUnUze soğuk su çarpınız. Y a iki gün vücud u BUtUn bu na&lhl\tleri tutar ve mu- altın yüklendik. Ceplerimiz ve 

Mesel! bir müddet cebi.-ıde Sonra yüzllnUzde alyah benekleri sı - zehir ler den tem izlem ek ayyen bir programa göre hareket e· ' koltuklartmı7. altınlarla dolmuş· 
zamklı etiketler gezdirirdi. Bu karak çıkarınız. Daha sonra da yüzü- v~ tam İstirahat etmek derseniz §Uphesız ki -§U harp aenelf\ tı.:. Abbas ellerimize de ~rer yı-
zamklı etiketlerin üstünde "Bü· nUze, clldinlze uygun bir krem sUrtı- rinin memleketimize akseden mUşkU_ ğın altın vermek üzereyken bir 
yük hokkabaz Lafayeti gördünü.z nUz Ve ylrml c!a)dlta ge~nce bunu n l!.Sll olur ? l!l.t devrelerini ihtiyarlamadan neşe lahza dUrU".l. ~onra: 
mii:'" Kelimeleri y~zılıydı ve La. temlzleylnb;. Eğer mUmlcUnse ayda iki gUn ya • ve cesaretinizi ve ~ıhhatlnlzl kaybet. - Hayır; dedi. Ne olur ne ol-
fayet sokakta gezdiği müddetçe Temizleyince bir pamukla sUrerek takta kalınız ve bu gUnler ıcın hafit meden geçirirsiniz. maz, belki bu gece bir clal:a bu. 
bu etiLetleri, lamba idreklerine, yüzünUze blr maske yapınız. mUshil alınız, yahut her iki gUn lhU_ --o-- raya gelemeyiz. Bir kere !!U üç 
duvarlıra, tiyatro kapılarına, par- Herkes bir cJld maskesi yapar. sı. kan ynpınıT.. Spor tif gezintiler şamdanı da kaldıralım. Üç ar-
maklıklar üzerine her yere yapıl2' ze şunu tavsiye ederiz. Bir tecrübe Bu iki gUnden birincisinde por~ • kadaşıımız; üç tane de ~amd:ın 
tırırdr. edlnlz, iyi geleceğini zannediyorum. kal suyu ve sUtten başka bir §ey ~lümkUnse her hnctn 11on11 ~ehlr dı_ vcır. Haya~ımı kurtarmanıza be-

Muavinlerinden herhangi biri. Yumurta akını iyice dövUnUz ve içmeyiniz. Ertcııl gün sabah kahval- §mda bir yere gidlnlz. Ve dalma açık del her birinize bu şamdanlar. 

mevcudiyetinden haberdar degı 
dir. Bir gün, siz üç arkadaş ge 

1
: 

lir, daha asude bir zamanda ıca 
dırırsınız. 
Yanımızdaki büyük serveti <W 

ce elir.:ıizden kaçırmak ısteıniyor 
duk. Fakat Abbasın da hak~1 

vardı. Bir kere şamdanları yul<'' 1 
rıya taşımalı, sonra etrafı koli" 
malı, imkan bulursak tekrar gt• 
tirerek büyiık hazineyi boşaltr111 
lıydık. Böyle yaptığımız iyi oldıl. 
Çünkü biz yukarıya çıkıp da ~~ 
velerimize doğru yürürken 1 

1 gölırenin Elcivada doğru harel<t .. 
ettiğini gördük. Bunlar biri ı.!? 
zetliyen iki Bedevi olacaktı. J3il' 
yıldırım gibi kaçtdar ve gölge}~ 
rini bir dakika içinde kaybetti · 
O zaman Abbas içini çekere~: 'rt 

- Yakalandık, dedi. Sı~1'. 
baskmınızdan şüphelenen ı~ 
Cin bu baskının bir manevi ktı' 
vetin eseri olmadığını tesbit cd~ 
rek şimdi kabileve haber vert 
cek. Beş on dakika içinde etrafı• 
mızı sarabilirler ... 

(Devamı yarl 

BlRLEŞTIFı"ı1E 

Resimde bulunan şekillere d~' 
katle bakınız. ~ 

• b' . ert 1 - A ve B yı ırleştır ..• 
bir müstatil elde edebilir rnısı 
niz? ·ı 

2 - A ve C yi toplayaral: tıı 1 
müstatil elde edebilir misini:ı7 

3 -A ve Dile? 
4 - A ve E ile? 1· 
5 - Eğer müsıbet bir ceva? ~~ 

de edilirse en büyük müst• 
hangisidir? 

Dünkü harita oyununda: 
1 - Aclriya tik. 
2 - Sicilya. 
3 - Napoli. 
4 - Yeniz • 
5 - E!na. 

.J 
-~~~~~~~~~~-

Günlük bulmaca 
al kendis:ni yolda gördüğü za- d6\·erken lı;tne birkaç damla benjoln tısında bir meyva suyu ve öğle ye _ havada bulununuz. Eğer daha kcınşık elan bir t.:1nesini veriyorum. 
man derhal askervari selam al ve iki Uç kll§ık çiy sut 11!'lve edlnlz. meğinde ye:ll sebze ne kızarmq btr sporlarla alllkadar değilseniz yayıı Yanc1aki hazine bu hazinr.nin on 
mağa mecbur edilmişti. Bunu ytlzllntlze pamukln sUrdUkten et yiyiniz. Bu suretle perhizi bozu _ gezintiler yapınız ve bisikletle dola _ 1 misli, yÜ'.'!' misli kıymetindedir. , 

Soranlara Lafayet şöyle cevap sonra bekleyiniz kurusun. Bir 118.at nuz. şmız. 1 İ~nde Ç!nden, Hinttcn getiril· 
2 
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'J) 1 Nakleden: ! ı--+-+--
felerıdir. Onlar büyük Lafayet •---• l aye a a r nev ordusunun neferleridir ı. a BU .~J-1 AN BU RÇ A K c; 

En çok tcvdiği şey köpeğiydi. tı 
"Güzel'' adını taşıyan bu köpc- ---~ 7 

ğin bir resmi, Lafayctin evinin Oldukra işlek bir cadde .. Muhtes.em gö. - Ayce.. b k 1 ·· l .. _ .. " k ld ' 8 
kapısı üzerine asılı dururdu ve ır :ıı çarça u a ıyor, on ugunu a ırara.< en· 9 

rünen bir binanın kapısında bir kalabalık... - Baban kim? tarisinin cebine dikkatle yeılejtiriyordu 
~~;mn altında şu cümle görülür· Eşiğin üzerinde şişman bir kapıcı kadın - Bilmiyorum. l..-apıcı: 

"İnsanları tanıdıkca köpeğirru etrafını saranlara cevap yetiştiriyor. Yanın Sütçü: - Elbet, diyordu. Alışmış ... 
daha çok seviyorum." da, fakirce giyinmiş. beş yaşında var yok - Hah 1 diye bağırdı. Al babasız bir ço· Sonra iluve ediyordu: 

Evin içinde bu köpek için mü. bir l:ız çocuğu ... Büzülmüş ağlıyor. Kolun. cuk daha! Mutlak annesi mahsus kaybetti. - Şimdi, kocam gelince ne diyecek? Ar_ 
kemm-:l bir banyo dairesi yaptır· da küçük çiçek demetlerile dolu bir sepet Ah 1 Dünyada ne hamam anaları var. tık bunu karakola o ı;ötürür .. Ben yapamı-

tr var. Kapıcı bağırıyor: Bütün bunlar vaziyeti aydınlatmağa ka. y:ıcağım ... 
f, '· bt da d d . - Benim elimden ne gelir? Hem, iste- fi değildi. Kapının etrafında duranlar ara- Sepette çiçek namına bir şey kalmamış-

.ctı.'l r cı m t a ... Bır gün mem cf endim .. D•n·,·m zatt>n evlı' bir kızım t C - ceb· d d l il - 1 evli bir kadınla bir lokantada .. - sında çık bayanlar, madamlar, baylar, mös ı. .ocugu~ ı e a aman ı agır aşmış· 
yemC'k yerken, eyli katlının koca· var. Onun iki yumurcağı yetip artıyor .. Bu yöler vardı. Hepsi de bu annesini kaybe- tı. Nasıl agırlaşmazdı. Bir genç kadın kü. 
sı gelmiş ve sormuştu: ''Bu ne fakir insanların işi değil... den bu mahzun yavrucak için derin bir çü~ün eline elli kuruşluk sıkıştırmıştı, 
demek?" Erkeklerden biri: merhamet duyuyordu. sütçü bile: 

Nemi dem .. k? ... Lafayet istifi. - Doğru, dedi. Elinizden karakola gö- Merhamete değerdi. Aman yarabbi! Hiç - Allah vere de kaybetmese 1 demişti. 
ni bozmadan yerinde:ı kall.-nıış türmekten başka bir ~ey gelmez. kimse çocuk için en yakın karakola götür- Karşı kaldırımda, caddenin biraz daha 
ve kadının ko:asınm çenesine bü- - Yal E yerime kim baksın? Sonra ka_ mekten başka mr şey yapmağı aklına bite t:şeğısında, iki pcl' ı ağır ağır geziniyordu. 
tün hıziyle bir yumruk atmıştı. rakolda bu zavallıyı ne yapsınlar a 1 Yoo.. getirmiyordu. Herkes bu kaybolmuş kız- Kalabalığı ilk gören genci oldu. Adımla -

F Böyle biçare yavrucağı sokaklarda bırakan cağıza alaka göstermek istiyor. Onar. yir- rını srklaştırmak üzere iken ihtiyarı tuttu : 
akat işin garibi ~u l:i, zaval· ana babanın vaptıg-ı insanlık deg-il. - Bir dakil:a curl 

ı d - d' -· J mi beşer kuru• verip sepetteki demetler. ı a am yumrugun ver ıgı ser. Kar•iki sütrü kadın da kabb3l!g-a karıot- - :ı Bir ag-;acın arkasın:ı saklanarak, baktı. 
1.,,.. k t ı d 1 d' ~ ır ır den birini alıyordu. 

sem ı.uen ur u up a ten ıne mıştı. - D<ıima aynı şey, azizim 1 dedi. Çiçek 
geldiği 7aman, b.ı sefer lokanta- Kapıcı: Çocuk durmadan ağlıyordu. Fakat çi - ~atmak bahanesile dilenen bir yumurca!c. 
nın sahibi l:cn:iLine yaklaşarak _ Gülsiim Hanım, dedi. Küçüğü, ben çekleri alanlara umulmıyacak bir şekilde Genci: 
I..afayet gibi meşhur bir müşteri· hiç ta,ımıyorum. teşekkür etmek için, ara sıra ağlamasını _ Dur öyleyse! dedi. 
yi rahatsı"' ct'Tiesi dolayısiyle za. - Ben ele tanımıyorum, ama. bilirsin kesiyordu, Fakat ihtiyarı yine tuttu: 
valtı kadının kocasına çıl:ışmağa ya. Çocuklarına çiçek sattıranlarla, dilen- Bazı kadınlar "ne şeker şey" bazıları da - Bir dakika! 
ba~lanuştı... dire:ıler o mahallelerde oturmazlar. Bu "peki ama, yavrucak ne olacak?" diyordu. Dikkatle baktı, ondan sonra: 

·:neli ho~1ca:..az" m köpeği , başka taraflarC::ın gelmiş olsa gerek. , Gecikmek istemediği halinden belli olan - Evet, dedi. o ... Hep böyle yapıyor. 
gümü~ tcpsil~rdcn yemek yerdi. İki kadın, b!raz m<'ICtmat koparmak için bir bay: Kendini kaybolmuş gösteriyor, boyuna 
Billur taslardan su içiyordu. So- kiiçük kıza doğru eğildiler. Cocuk cevap - Annesi her halde arıyordur, dedi. Ne· bakmat.:an herkesi kandınyor ve çiçekleri· 
kakta gezdiği zaman boynunda vermiyor, ağlamakta devam ediye>rdu. redeyse görünür 1 ni satıyor. Şimdi neredeyse anası, ortaya 
gümüş bir zincir bulunurdu. Tas Maamafih hıçkırıkları arasında söyledi. Kapıcı homurdandı: çık.ır ... Yürüyelim ... 
masının üzerindeki altın kakma· ği birkaç kelime anlaşılabiliyordu: Anne- - Neredeyse görünür! .. Onu kapımın Kalabalığa yaklaştık~rı sırada filhakika 
larda elmas t"şlar görülürdü. ı:ile berabermiş ... Cok uza!dardan gelmi~ - önünde göreli bir çeyrek saatten fazla ol- bir kadın göründü. Slçı başı darmadağın, 

Lafayetin hokkabazlık numa. ler .. Buketi beş kuruşa ciçek satıyorlarmı,. du; daha kimsenin geldiği yok. nefes nefese küçiik kızın yanın3 sokuldu: 
Nlan, Hli di'l~ ... de d.,bşrnakta- Sonra birdenbire kadın kaybolmuı. Kızca. Sepette, yirmi tane kadar demet vardı. - Ah 1 Sen nerelerdesin bakayım? Ne 
drr. Hokkabazlığın en mahretli· ğrz bir d:ıha görememiş. Yavaı yavaş eksildiği, on beşe, ona, indiği zamandanl>eri seni arıyorum.. Etraflarım 
lerini teşkil eder. M~seıa boş - tyi ama, :ıcre<le oturdui!:.ınu biliyor görüldü. Şimdi de üç tanecik kalmıştı, Lir· saran kalabalığa döndü : 
bir UıtUvano lçer:sinclen iki c:ınh musun? kaç el de onları almaya uzanıyordu. - Düşüni.ln bir kere! Birdenbire kay-
krz ortaya koyar ve çamurdan - Hayır. Fakat işin tuhafı, !:ışkınlığma ve tees· bettim. Aklım başımdan gitti. 
yaptığı bir 1cadm heykelini son- - Adın ne? sürüne rağmen, küçük, veril,cn paraları Polisleri görünce hemen uzaklaştılar. 

Soldan sağa: ısııl• 

ı - LQtu! gl:Sste~n (iki keli f l 
2 - LUzumlu olan {iki kellnıeJ~el' 
derin ycırISI. 3 - Fikir ve nıül06ıl 
içici dağıt&nlar (cemi), ' - ~ 
halifeden birini peygamber tıı.ııı ~· 
ses, 5 - F'lat bildiren listeler (Ce ~ 
6 - Çağırma edatı, bo§luk, bl~ / 
rengi, 7 - Ba§ sağlığına gitme· 'Jd 
Bir şeyin yerine başka bir ıe>' ıertl' 
ma, usta değil, 9 - Duvardaki 

10 
/ 

lı.'\~, bir meyvanın tersi, Allah. , 1 / 
Avuca aığan (iki kelime). nots 1'• 
Çıınnkka.Jc<lc bir burun, alı§kaıt11 

Yukardan aşağıya: {li1 
ı - kar alınmayı temin edel' ,ıııl" 

kelime). 2 - ömm zamanı, blt ,ır . 
3 - Bayrak, galebe çalma, ' -; ıııl' 
harfin okunuşunun tersi., tehlik~ ·~-· 
§UD ağzm.m yansı. 5 - Gez!JI #"' 
halli {iki kellmel, 6 - Ta\"lr, bitti~· 
bir ırk, 7 - Hlle, anlayış kudrC ~ 
den. 8 - Bir kadın lami, bir ~l 
tersi, 9 - Bir cins çiçekler (d~ 
10 - Bir §eyin yerine verUerı. "1tltf' 
cınm alAtından. 11 - Ters çe>l~ 
nlz Anadoluda bir dağ olur, 
kulları (cemi), 

7 No. lı bulmacamıun. tıanı: ti >' 
ı - YUzügülen, B, 2 - Jo.t.e ~fi' 

mudt, S - Leke, Ered, L, -' - d / 
m&mak, Ke, 5 - Me, Elif, cerrı.(eflrC' 
A, Altnret, Şe, 7 - MU§.. B. ' 
8 - Amllol, Büte, 9 - Kara~,iP&İ 
K, 10 - Cemal, Sel, 11 - Kı~· 


